
PENSINIS DRAUDIMAS SU GARANTUOTOMIS PALŪKANOMIS 
pagal Specialiąsias sąlygas Nr.013 

 
Galioja laikotarpiu 2012.11.01 iki 2013.02.28, kai Sutartyje (Draudimo liudijime) nurodytas garantuotų 
palūkanų dydis yra 3,0% 

 
KAINYNAS 

 
Žemiau pateikti papildomi paaiškinimai apie mokesčius, taikytinus šios rūšies draudimo sutartims pagal 
atitinkamų specialiųjų sąlygų 8 skirsnį.  
Mokesčiai, priklausomai nuo jų rūšies, yra išskaičiuojami iš Sukauptos sumos ar sumokėtų Draudimo įmokų.  
Konkretūs taikytinų mokesčių dydžiai individualiai draudimo sutarčiai atsispindi draudimo liudijimo (poliso) 
priede - „Sukauptos sumos ir draudimo sutarties išperkamųjų sumų lentelė“. 
Garantuotų palūkanų dydis nurodomas draudimo liudijime (polise).  
Garantuotos palūkanos yra skaičiuojamos ir pridedamos prie Sukauptos sumos paskutinę kiekvieno mėnesio 
dieną, priklausomai nuo atitinkamo mėnesio pradžioje buvusios Sukauptos sumos. 

1. VALDYMO MOKESČIAI 
 
1.1. Nuo Draudimo įmokos dydžio priklausantys Mokesčiai: 
1.1.1. Sutarties sudarymo mokestis - ne didesnis nei 60% nuo periodinių Draudimo įmokų pirmais 

Sutarties galiojimo metais, 3%  antrais ir vėlesniais Sutarties galiojimo metais;  
1.1.2. Mokestis nuo vienkartinės arba pradinės Draudimo įmokos yra ne didesnis nei 6%. 
1.1.3. Mokesčiai taikomi Draudimo įmokoms yra privalomi pirmuosius keturis sutarties galiojimo 

metus, t.y. jie taikomi ir tada, kai Sutartyje numatytos Draudimo įmokos nėra sumokėtos. Kiekvienų 
Sutarties galiojimo metų pabaigoje Mokestis, paskaičiuotas nuo  nesumokėtų įmokų, atimamas iš 
Sukauptos sumos.  

 
1.2. Nuo Sukauptos sumos dydžio priklausantys Mokesčiai: 
1.2.1. Sutarties aptarnavimo mokestis – išskaičiuojamas iš Sukauptos sumos kiekvieno kalendorinio 

mėnesio pabaigoje ir yra ne didesnis, nei 0,05% per mėnesį nuo Sukauptos sumos dydžio, skaičiuojamojo 
periodo pabaigoje, tačiau minimalus šio mokesčio dydis yra 8 Lt per mėnesį. 

 

2. PAPILDOMŲ PASLAUGŲ MOKESČIAI 

Paslauga Mokestis 

Sutarties pakeitimai: Draudimo sumos mažinimas, Draudimo laikotarpio 
keitimas, Draudimo įmokų mažinimas, Draudimo įmokų mokėjimo 
periodiškumo keitimas, Naudos gavėjų keitimas, kt. pakeitimai.* 
*Pastaba: šis mokestis skaičiuojamas už kiekvieną Sutarties punkto 
keitimą atskirai. 

20 Lt 

Dalinis pinigų atsiėmimas 40 Lt 

Sutarties nutraukimas 50 Lt 

Draudimo liudijimo (poliso) dublikato bei kitų Sutarties sudarymą 
patvirtinančių dokumentų išdavimas 

20 Lt 

 
 

          3. KITOS SĄLYGOS: 
          3.1. Minimalus dalinio Sukauptos sumos atsiėmimo dydis: 500 Lt. 
          3.2. Minimali Sukaupta suma, kuri turi likti po dalinio Sukauptos sumos atsiėmimo: 500 Lt, 
          bet ne mažiau kaip 10% nuo Sukauptos sumos prieš dalinį atsiėmimą. 
          3.3. Minimali gyvybės draudimo suma: 5000 Lt. 

 


